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Prefeitura do Município de São Paulo 
Secretaria Municipal das Prefeituras Regionais 
Subprefeitura da Vila Mariana 
 
Conselho Regional do Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Cultura de Paz da 
Subprefeitura da Vila Mariana 
 
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CADES-VM 
 
Data: 06 de agosto de 2020 

Hora de início: 17h 30 

Local: plataforma online Google Meet 

 
Pauta: 
✓ Aprovação da ata de julho de 2020. 
✓ Assuntos principais: GT Patrimônio: Casa Modernista, Cinemateca; GT Arborização: PPAC; podas indevidas 
(Rua Mainrique, 267 e 281); Ações sociais articuladas no território; GT Sustentabilidade: MiT, composteira da 
Vila Mariana.    

✓Outras metas/solicitações e calendário. Próximos passos / ações / providências. Informes gerais 

 
1. Aprovação da ata de julho de 2020. A leitura da ata em questão foi dispensada pela plenária, sendo 

aprovada pelos conselheiros presentes. 

 
2. Assuntos principais 

- GT Patrimônio:  
Casa Modernista 
O Conselho Gestor do Parque Casa Modernista será questionado com relação às reuniões mensais ordinárias. 
Foi sugerido que seja feito uma consulta via Lei de Acesso à Informação com relação à verba do FUNDURB 
destinada à revitalização do equipamento público. 
Sandra Alves sugeriu que o novo Secretário da Cultura seja colocado à par da situação do Parque Casa 
Modernista. 
 
Cinemateca 
Carlo Corabi informou brevemente a atual situação da Cinemateca. A atual associação (Roquete Pinto) será 
destituída da função, e a gestão passa a ser realizada pela Secretaria da Cultura, na esfera federal. O acervo se 
mantém na cidade de São Paulo. 
No dia 07/08, será realizado um ato das 9h às 11h em frente à Cinemateca. 
 
- GT Arborização: 
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PPAC 
Lara Freitas informou que não foi possível realizar, até o momento presente, a gravação de um vídeo explicativo 
sobre o projeto. O curso com o Gui Castanha segue cancelado, devido à pandemia.  
Elisa Rocha solicitou que fosse verificado as condições técnicas e orçamentárias para a implementação do 
projeto, para que as ações com a sociedade civil estejam alinhadas com a atuação da Subprefeitura. Foi solicitada 
uma reunião com a equipe da Subprefeitura envolvida.  
 
Plantio Global 
O local destinado para o Plantio Global 2020, na região da Mooca, está sendo mantido limpo, os berços 
continuam abertos. Foram construídas as passarelas de pedestres. Um hotel próximo ao espaço manifestou 
interesse em adotar o local pós-plantio.  
Foi lembrado que está aberta a consulta pública sobre o Plano Municipal de Arborização Urbana (PMAU), até o 
dia 27/08. 
 
- Podas indevidas (Rua Mainrique, 267 e 281) 
Marcylia Campos relatou que estão ocorrendo podas drásticas de árvores, na Rua Mainrique, 281. No endereço 
267 está ocorrendo a demolição do imóvel, e não consta autorização para o processo. Foi esclarecido que 
fiscalizar a demolição indevida foge da competência da Subprefeitura, cabendo uma mobilização judicial para 
tanto. 
 
- Ações sociais articuladas no território 
Sergio Shigeeda relatou que as doações para as comunidades Mauro I e II estão mais escassas. Foram entregues 
cerca de 52 cestas básicas nas últimas semanas.  
Na comunidade Mario Cardim, está sendo mobilizada a entrega de alimentos naturais advindos de produtores 
da cidade de São Paulo.  
A Associação de Moradores de Vila Mariana solicitou, via programa Cidade Solidária, a doação de cestas básicas 
para a comunidade Mario Cardim. Serão doadas 40 cestas para a população.  
Foram sugeridas algumas sugestões de cursos e áreas para que os moradores possam empreender e dar início 
a geração de renda. 
 
- GT Sustentabilidade:  
 
MiT 
Lara Freitas informou que segue a etapa dos treinamentos. Deu-se início ao mapeamento das ações sustentáveis 
do território. Foi solicitada uma reunião com a equipe da Subprefeitura para atualização do projeto.  
Elisa Rocha sugeriu que seja publicado no site da Subprefeitura algum material informativo atualizado sobre o 
projeto. 
 
Composteira da Vila Mariana 
Luciane Muruzaki relatou que houve uma reunião entre os participantes, onde decidiu-se que será retomada a 
alimentação semanal, com algumas providências para se manter o distanciamento social. No dia 16/08, às 11h, 
será realizado um novo encontro. 
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Horta da Saúde 
Sergio Shigeeda informou que as atividades estão sendo retomadas na Horta da Saúde. O grupo de voluntários 
estão participando de cursos sobre criação de abelhas e agroflorestas.    
 
 
3) Informes 

- A conselheira Márcia Groeninga justificou ausência, por motivos pessoais. 
- Marcia Groeninga pediu para que fosse informado que a Praça Nakhle Bassil Khoury, no cruzamento entre Av 
Jabaquara e Rua Luis Góis, está sendo indevidamente ocupada com colchões e outros pertences de pessoas em 
situação de rua.  
- Lara Freitas informou que no dia 15/08, às 16h, haverá comemoração do aniversário de 16 anos do Instituto 
Ecobairro. 
 
4. Pauta próxima reunião:   
✓Aprovação da ata de agosto de 2020. 
✓Assuntos principais: GT Patrimônio: Casa Modernista, Cinemateca; GT Arborização: PPAC; Campanha Abre a 
Caixa; Apresentação projeto FEMA; Ações sociais articuladas no território.    

✓Outras metas/solicitações e calendário. Próximos passos / ações / providências. 
✓Pauta da próxima reunião. Encerramento. 
 
Encerramento da reunião – Foi encerrada a reunião às 19:30h, com os devidos agradecimentos pela presença 
de todos. Próxima reunião 03/09/2020.  17h30 – Local: plataforma online Google Meet. 
 
 
PARTICIPANTES PRESENTES: 
 
Poder Público 
Maria Helena Sozzi de Godoy 
Sandra Machado Alves 
Carolina Rocha 
Cristina Abi Jabbour 
 
Representantes CADES VM – Conselheiros da Sociedade Civil 
Magda Beretta 
Elisa Rocha 
André Nakao 
Lara Freitas 
Sergio Shigeeda 
Carlo Corabi 
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Fórum Agenda 2030 VM 
Nina Orlow 
Marcylia Campos 
 
Sociedade Civil 
Luciane Muruzaki 
 
 
 

 
 

 
______________________________________                 
Presidente: Diogo Soares                                           
Subprefeito _Vila Mariana                                                 
                 
 
 
 
______________________________________ 
Jhoanne Hansen 
1ª secretária CADES VM 
 
 
 
______________________________________ 
Elza Kusaka 
2ª secretária CADES VM 
 
 


